Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee
Richtlijnen SOPOGO-scholen voor onderwijs op afstand (laatst bijgewerkt: december 2020)
Om het onderwijs te verzorgen kiest de school er uiteraard voor om bepaalde leermiddelen in te
zetten. Naast boeken zijn dat ook digitale middelen. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk op
school verzorgd. Soms is dat niet mogelijk. Dit kan het geval zijn bij een langdurig ziek kind, maar
ook als scholen vanwege een bijzondere maatschappelijke situatie tijdelijk moeten sluiten. Mede in
het belang van de kinderen wordt dan onderwijs op afstand gegeven.
Bij onderwijs op afstand worden de leerlingen voorzien van lesmateriaal en, indien nodig en voor
zover mogelijk, middelen. Er worden afspraken gemaakt over de wijze van verstrekken én het
uitwisselen van gemaakte opdrachten met de leerkracht. Communicatie naar de ouders zal zoveel
mogelijk via de gebruikelijke digitale toepassingen gebeuren, zoals Parro, Social Schools etc.
Direct visueel contact is belangrijk bij het verzorgen van onderwijs. Bij onderwijs op afstand is dat
niet altijd mogelijk. De leerkracht kan bij onderwijs op afstand gebruik maken van video. Dit kan op
verschillende manieren verzorgd worden:
● een door de leerkracht vooraf opgenomen les;
● via een videochat/conference door middel van Google Meet.
Bij het opstellen van deze richtlijnen, is de AVG - functionaris nauw betrokken geweest. Stichting
OPOGO draagt er zorg voor dat de lessen via Google Meet veilig plaatsvinden binnen de
regelgeving van de AVG. Zo zullen we gebruik maken van de verwerkers waarmee eerdere
verwerkers overeenkomsten zijn afgesloten.
In de meeste gevallen volstaat het dat de leerling de beschikking heeft over een laptop chromebook of computer die voorzien is van een microfoon, speaker en camera. In die situaties
dat een leerling daar niet over kan beschikken, heeft de school samen met de ouder(s) gezocht
naar een passende individuele oplossing.
Door deze vorm van lesgeven wordt beeld- en geluidsmateriaal van leerkrachten en leerlingen
verwerkt. De klassikale lessen en de individuele lessen of gesprekken met de leerlingen worden
door de school niet opgenomen en kunnen dus niet bewaard worden.
Om de privacy van leerkrachten en medeleerlingen optimaal te respecteren gelden er ook regels
voor de leerlingen en u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). De school wil hiermee
voorkomen dat, al dan niet bewust, beeldmateriaal van uw kind(eren) en leerkrachten op het
internet gaan rondzwerven.
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Daarom hanteert de school de volgende regels bij het gebruik van videolessen:
Tijdens de videoles gelden dezelfde afspraken als op school, veel van deze afspraken zijn
terug te vinden in het handboek schoolveiligheid. Tijdens de instructie doet de leerling actief mee,
verstoort de leerling de les niet, eet de leerling niet en gaat de leerling niet naar het toilet enz.
Extra regels tijdens de digitale les zijn:
● de leerling zit op tijd klaar;
● sluit laptop/chromebook aan op de stroomvoorziening of zorg dat deze voldoende is
opgeladen;
● gebruikt zoveel mogelijk een koptelefoon en controleert vooraf of het geluid werkt;
● de camera gaat alleen aan als de leerkracht dat vraagt/nodig vindt;
● het is niet toegestaan beeld en/of geluid van deze lessen op te nemen;
● het is niet toegestaan schermafbeeldingen van de lessen te maken;
● het is niet toegestaan om beeld en/of geluid te delen via sociale media;
● voorkom zoveel als mogelijk dat derden, die niet bij het onderwijs of de verzorging van uw
kind(eren) betrokken zijn, in de ruimte zijn waar de les wordt gevolgd. Dit houdt ook in dat
leerlingen zoveel mogelijk alleen in een kamer zitten tijdens de les.
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